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PIZZAPARTY

MAAK JE EIGEN FAVORIETE PIZZA'S!

- 5 pizzabodems
- pizzakaas
- Tomatensaus basilicum
- Gerookte zalm en scampi's
- Serranoham, chorizo, hesp en pitavlees
- Champignon, paprika en olijven
- Ananas en gedroogde ajuin
- Kruiden

€ 14,75/pp.

- Huur pizzaoven
Waarborg

- Huur teppanyaki
Waarborg

€ 5,00/st.
€ 20,00/st.
€ 5,00/st.
€ 20,00/st.

SCAN MIJ

PRIJZEN TOESTELLEN
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APPERITIEF HAPJES
TAPASSCHOTEL (vanaf 4 pers.)

- Aperitief schotel met koude mediterrane hapjes.
VLAAMSE APERITIEFPLANK (vanaf 4 pers.)

- Kaas, Vlaamse boerenham, Golfetta, Longanisa,
droge worst, grill worst, bloedworst, ...
BORDJE HAM

BORDJE KAAS

- Assortiment aan gedroogde hammen
gegarneerd met olijven, zongedroogde tomaten
en pijnboompitjes.

- Assortiment zachte en harde kazen afgewerkt
met cruditeiten en mosterd.

€ 9,00/pp.

€ 8.00/pp.

€ 9,00/pp.

€ 9,00/pp.

SPRANKELENDE APERITIEVEN TE
VERKRIJGEN

- Cava Visiega
- Cava Lacrima Buccus
- Montana Porto (rood/wit)
- Gin 'Black Swan'

€ 9,50/st.
€ 11,50/st.
€ 12,50/st.
€ 40,00/st.

TAFELPARTY
FONDUE VAN HET HUIS

DEGUSTATIE FONDUE

FONDUE BOURGUIGNONNE

EXTRA FONDUEBALLETJES (300GR)

- Een samengestelde en mooi gegarneerde
schotel met runds, kalfs, varkenssvlees, kipfilet,
kalkoenhaasje en assortiment fondueballetjes.

- Wij bieden u een extra gegarneerde schotel met
het malste vlees van kalf en rundsvlees,
gemarineerde vark.haasje, vinkje met gerookt
spek, assortiment fondueballetjes en het fijnste
van kip en kalkoenfilet.

- Een assortiment van zuiver kalf en rundsvlees.

€ 9,00/pp.

€ 11,00/pp.

€ 10,50/pp.

€ 4,50/pp.
TEPPANYAKI
- Gemarineerde scampi's, coquille, zalmfilet,
rundsvlees, gemarineerde kippenfilet, gekruid
worstje, kalkoenhaasje en een gemengde
brochette. € 15,00/pp.

GOURMET VAN HET HUIS
- Schotel met gyros, kalkoenhaasje, biefstukje,
hamburger, chipolatta, gepaneerd varkenslapje,
brochette, lamskotelet, kalfssauté en een eitje met
spek.
GOURMET ''SPECIALE''
- Schotel met gyros, kalkoenhaasje met appel,
biefstuk, hamburger, chipolata, brochette van kip,
cordon blue, lamskotelet, kalfssauté en 3 gekruide
scampi's.
KINDERGOURMET
- Chipolata, hamburger, kippenfilet en een
kaasburger.

€ 9,50/pp.

€ 11,50/pp.

€ 5,00/pp.

TAFELPARTY'S TE COMBINEREN MET:
- Koude groenten
- Warme groenten
- Aardappelgratin
- Koude aardappelsalade
- Koude sausjes
- Pannenkoekendeeg

€ 4,20/pp.
€ 4,50/pp.
€ 2,50/pp.
€ 2,00/pp.
€ 1,00/pp.
€ 1,00/pp.
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